Beretning 2019 i skytte afdelingen
Medlems foreninger
FSKBH skytte afdeling består i dag af 12 foreninger. Vi har formået at have det samme antal foreninger i
mange år. Ud af de 12 foreninger er det kun de 7 foreninger der har deltaget i vores aktiviteter. Vi udsendte
derfor et spørgeskema til foreningerne. Vi fik 11 svar på skemaet, hvilket giver et godt billede af hvor stor
aktivitet vore foreninger har. Når vi ser på de 5 foreninger der ikke deltager, er der 2 foreninger hvis medlemmer ikke deltager i aktiviteterne selvom de vil få deres indskud betalt af firmaet og kan skyde på hjemmebane.
1 forening mener det er for dyrt med 65 kr. for at deltage. De 65 kr. er dog det laveste indskud for at deltage i et
skyde stævne, når man ser på de andre organisationer. 1 forening har ingen aktivitet og 1 forening deltager mest
i IPC skydninger, som vi ikke har på programmet. Vi har udsendt noget pr. materiale til foreningerne og opfordrede vore foreninger til at deltage i det pr-arrangement der var i DGI-byen i oktober. Her deltog desværre ingen. 5 af vore foreninger laver dog selv pr.-arbejde for at få nye medlemmer. Vi I udvalget vil også meget gerne
komme på besøg på en af jeres trænings aftener. Vore foreninger har haft nogle udfordringer: Den nye våbenlov, data lovgivningen, nyt bestilling system til bestilling af baner i DGI-byen og sidst men ikke mindst kravet
om der skal være en skydeleder på banen når der skydes fra 1/7-2019.

Sommersæsonen 2018
8 skytter deltog i 50m. turneringen. Vinder blev BW-I. 6 skytter deltog i 200m. turneringen. Vinder blev Tryg/
Nordea. Til mesterskaberne deltog 13 skytter på pistol 25m., 8 deltog på riffel 50m., 6 skytter deltog på riffel
200m. og 10 skytter deltog på kombi riffel 200m. På pistol vandt RI98, Tryg/Nordea vandt både 50m. og 200m.
riffel. Endelig vandt RI98 på kombi riffel. Aktiviteten nogenlunde den samme som sidste år.

Vintersæsonen 2018-19
Aktiviteten på 15m. startede lavt, men efter en mail til vore klubber med opfordring om at deltage kom
aktivitets op. Der har deltager 30 skytter i FSKBH 15m. turnering. Det er dog kun 28 skytter der
fuldførte turneringen Her vandt Radiometer på pistol og Firma Skytte lubben på riffel. 41 skytter
deltog i FSKBH åbne 15m. mesterskaber. Heraf var de 16 skytter fra andre foreninger end FSKBH, da
vi havde inviteret foreningerne i DGI-byen med til mesterskabet. Vinder på riffel blev Krudttønden og
på pistol RI98. Aktiviteten på 15m. har været lidt lavere end sæsonen 2017-18.

Fremtiden .
Udvalget vil fremover stadig arbejde på større aktivitet til vore arrangementer og bedre kontakt til vore
foreninger. Især vil vi kontakte de foreninger der ikke er aktive. Til næste 15m. sæson vil udvalget inviterer de
foreninger i DGI-byen som ikke er med FSKBH til efterårs stævnet og mesterskabet. Der er også planer om at
vi laver et biatlon stævne (Skydning med læserrifler + løb). Dette kan udvalget dog ikke klare alene, så her
behøver vi jeres hjælp.

